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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló T/233 . számú törvényjavaslathoz a Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése,
valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . Javasoljuk az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi
CXXV. törvénybe a törvényjavaslat 7 . §-ával beiktatandó új 17/A. § (4) bekezdésének a
következők szerint történő módosítását :

„(4) A hatóság az általa vezetett nyilvántartás adatai alapján az egyenlő bánásmód
követelményével összefüggésben a foglalkoztatás területén öt éven belül jogsértést elkövető.,
bírsájzRal sújtott munkáltatók nevét, székhelyét, adószámát, az elkövetett jogsértés
jogszabályhelyre utalással történő megnevezését, és az alkalmazott jogkövetkezményt a
honlapján történő közzététel útján nyilvánosságra hozza."

2. Javasoljuk a törvényjavaslatot a 7 . §-t követően új alcímmel és azt követően egy új 7/A . §-
sal kiegészíteni :

„A közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. törvény módosítása

7/A. §

(1) A közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 63 . §-a (2)
bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(2) Az ajánlatkérő a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni :/

„4) a 60. § (1) bekezdésének a)-d), f)[-] és h) pontja és a 61 . § (1) bekezdésének a)-c) pontja
esetében az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi
bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást ;"
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(2) A Kbt. 63 . §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) [A 60 . § (1) bekezdésének g) pontja esetén - a munkaügyi ellenórzésről szóló 1996 .
évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetekben - a hatósági igazolást az Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség adja ki .] A 60. & (1) bekezdésének g)
pontfában foglalt feltétel megvalósulását-a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV .
törvény hatálya alá tartozó esetekben - az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Főfelügyelőség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapión az ajánlatkérő
ellenőrzi . A munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló 1993 . évi XLVIII .
törvény hatálya alá tartozó esetekben a Magyar Bányászati Hivatal adja ki a hatósági
igazolást. A hatósági igazolás a kiállításától számított három hónapig érvényes ."

(3) A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A 125 . § (2) bekezdésének c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban
azzal az ajánlattevővel kell tárgyalni és - a 99 . § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a
tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által
megkívánt idő alatt képes teljesíteni . Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, és a 60 . § (1) bekezdésének e) pontja,
illetőleg a 61 . § (2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával, valamint a 60 . § (1)
bekezdésének [g)-1h) pontjával kapcsolatos hatósági igazolást legkésőbb a szerződéskötést
követő harminc napon belül kell csatolnia . A 60. $ (1) bekezdésének Q) pontfában foglalt
feltétel megvalósulását- a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV. törvény hatálya
alá tartozó esetekben - az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapión az ajánlatkérő ellenőrzi ."

(4) A Kbt. 136. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A gyorsított eljárásban a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá, és a 60 . § (1) bekezdésének e) pontja, illetőleg a 61 . § (2)
bekezdése szerinti köztartozások hiányával, valamint a 60. § (1) bekezdésének [g)-]h)
pontjával kapcsolatos hatósági igazolást legkésőbb a 117 . § (1) bekezdése szerinti
eredményhirdetéstől számított tizenöt napon belül kell csatolnia. A 60. § (1) bekezdésének g)
pontfában foglalt feltétel megvalósulását -a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996 . évi LXXV .
törvény hatálya alá tartozó esetekben - az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Főfelügyelőség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapión az ajánlatkérő
ellenőrzi."

(5) A Kbt. 152. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A 147. § (5) bekezdése esetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá, és a 60 . § (1) bekezdésének e) pontja, illetőleg a 61 . § (2)
bekezdése szerinti köztartozások hiányával[, valamint a 60. § (1) bekezdésének g)
pontjával] kapcsolatos hatósági igazolásokat legkésőbb a szerződéskötést követő harminc
napon belül kell csatolnia. A 60 . § (1) bekezdésének Q) pontfában foglalt feltétel
megvalósulását - a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996 . évi LXXV. törvény hatálya alá
tartozó esetekben - az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapión az ajánlatkérő ellenőrzi ."
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(6) A Kbt. 228. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A 225 . § (1) bekezdésének e) pontja szerinti tárgyalásos eljárásban azzal az
ajánlattevővel kell tárgyalni és - a 99 . § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a tárgyalás
befejezésekor írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt
idő alatt képes teljesíteni . Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, és a 60 . § (1) bekezdésének e) pontja, illetőleg a 61 . §
(2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával[, valamint a 60 . § (1) bekezdésének g)
pontjával] kapcsolatos hatósági igazolásokat legkésőbb a szerződéskötést követő harminc
napon belül kell csatolnia. A 60. § (1) bekezdésének -Q) pontjában foglalt feltétel
megvalósulását - a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996 . évi LXXV. törvény hatálya alá
tartozó esetekben - az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapión az ajánlatkérő ellenőrzi ."

3 . Javasoljuk a törvényjavaslat 11-12 . §-ait a következők szerint módosítani :

„11.§

[(1) E törvény hatálybalépése után elkövetett, jogerős és végrehajtható határozattal
megállapított jogsértések tekintetében az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Főfelügyelőség a Met. e törvénnyel beiktatott 8/C. §-ának (4) bekezdése szerinti
nyilvántartási adatokat első alkalommal e törvény hatálybalépésének napján hozza
nyilvánosságra.

(2) A 2006. január 1-je és e törvény hatálybalépése között elkövetett jogsértéseknek,
illetve munkáltatóknak a Met. e törvénnyel beiktatott 8/C. §-ának (4) bekezdése szerinti
adatait az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség a támogatást nyújtó
szerv megkeresésére rendelkezésre bocsátja .]

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség a 2005 . augusztus 4-ét követően
elkövetett, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított jogsértésekre vonatkozó, a Met.
- e törvénnyel beiktatott - 8/C . $-ónak (4) bekezdése szerinti adatokat első alkalommal e
törvény hatálybalépését követő harmincadik napon hozza nyilvánosságra .

12 . §

[(1) E törvény hatálybalépése után elkövetett, jogerős és végrehajtható határozattal
megállapított jogsértések tekintetében az Egyenlő Bánásmód Hatóság az EM. e
törvénnyel beiktatott 17/A . §-ának (4) bekezdése szerinti nyilvántartási adatokat első
alkalommal e törvény hatálybalépésének napján hozza nyilvánosságra.

(2) A 2006 . január 1-je és e törvény hatálybalépése között elkövetett, bírsággal sújtott
jogsértéseknek, illetve munkáltatóknak az EM. e törvénnyel beiktatott 17/A. §-ának (4)
bekezdése szerinti adatait az Egyenlő Bánásmód Hatóság a támogatást nyújtó szerv
megkeresésére rendelkezésre bocsátja.]

Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző országos hatáskörű szerv a
2006. január I-iét követően elkövetett, jogerős és végrehajtható határozattal bírsággal sújtott
jogsértésekre vonatkozó, az Ebt. - e törvénnyel beiktatott -17/A.$-ónak (4) bekezdése
szerinti nyilvántartási adatokat első alkalommal e törvény hatálybalépését követő harmincadik
napon hozza nyilvánosságra ."
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4. Javasoljuk a törvényjavaslat 13 . §-ának elhagyását. :

[13. §

A támogatást nyújtó szervek a 11 . § (2) bekezdésében, valamint a 12 . § (2) bekezdésében
meghatározott megkeresést e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül küldik
meg az országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőséghez és az Egyenlő
Bánásmód Hatósághoz.]

1ndoko1ás

A Javaslat indok nélkül nem foglalkozik a rendezett munkaügyi kapcsolatok közbeszerzési
eljárásokban is figyelembe veendő szempontjainak az ajánlatkérők által a hatóságok
(Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint az Egyenlő Bánásmód
Hatóság) nyilvántartásából történő közvetlen „lekérdezésével". A rendezett munkaügyi
kapcsolatos igazolásának egységes rendszerét indokolt megteremteni, ezért elengedhetetlen a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban : Kbt.) szabályainak
módosítása. A módosító javaslat ennek érdekében a törvényjavaslat módosuló rendelkezései
közé javasolja beiktatni a Kbt . szabályainak módosítását is . E szabályok biztosítják, hogy a
közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérők az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Főfelügyelőség, valamint az Egyenlő Bánásmód Hatóság nyilvántartása alapján
nyilvánosságra hozott adatokból állapíthassák meg a Kbt . 60. §-a (1) bekezdésének g) pontja
szerinti kizáró okot, illetve annak hiányát. A módosító javaslat eredményeként az Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint az Egyenlő Bánásmód Hatóság
munkaterhe tovább csökkenne, továbbá a hatósági bizonyítvány megkérése szempontjából az
ajánlatkérőt sem terhelné felesleges adminisztrációs kötelezettség. Ezáltal a rendezett
munkaügyi kapcsolatok igazolásának egységes rendszere alakulna ki, mely ügyfélbarát
módon, indokolatlan adminisztrációs terheket nem okozva, hatékony, költségtakarékos
ügyintézést valósít meg .

Budapest, 2006 . június 28 .

Simon Gáboar
elnök
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